
RC LINE
ŘÍDICÍ JEDNOTKY PRO RETROFITY 
URČENÉ K UPGRADŮM SOUŘADNICOVÝCH MĚŘICÍCH STROJŮ

BROŽURA K PRODUKTU
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JAK ZNOVU DOSÁHNOUT 
ŠPIČKOVÉHO VÝKONU

Zatímco vlastní konstrukce souřadnicových měřicích strojů (SMS) po mechanické stránce nepodléhá výraznějšímu 

opotřebení, rychlý rozvoj technologií znamená, že některé jejich další komponenty mohou poměrně brzy zastarat.

Aby se zabránilo nechtěným prostojům stroje vlivem obtížné dostupnosti náhradních dílů a stroj 

měl opět parametry specifikované OEM výrobcem, nabízí Hexagon Manufacturing Intelligence 

kompletní řešení pro stav, kdy se řídicí jednotky SMS (tzv. kontroléry) blíží ke konci životnosti 

nebo je již nelze upgradovat.

Řada řídicích jednotek RC Line určená pro retrofit SMS nejen působí proti 

zastarání, ale rovněž umožňuje upgrade systémů. Uživatelé tak 

mohou přidávat nové funkce a zvyšovat produktivitu pomocí 

nejnovější senzoriky a softwaru. 

ÚVOD
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PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI 
LIBOVOLNÉHO SMS
RC241 Pro základní úroveň a malé SMS.

RC1  Pro střední a nejvyšší úroveň portálových a 

mostových SMS a horizontálních ramen.

RC4K  Pro velké mostové SMS a horizontální ramena. 

Ideální pro SMS instalované v náročném 

dílenském prostředí – v blízkosti výroby nebo 

přímo integrované do montážní linky.

Řídicí jednotky RC Line dokážou revitalizovat libovolné 

mostové a portálové SMS a horizontální ramena od 

společnosti Hexagon, ale i jiných značek. Obnoví špičkový 

výkon stroje a umožní rozšíření funkčnosti a zvýšení 

produktivity. Pomocí škálovatelné a modulární technologie 

lze řídicí jednotky kompatibilní s I++ DME přizpůsobit a 

optimalizovat na libovolný model SMS. 

Krátká doba instalace znamená zkrácení prostojů 

stroje. Revoluční technologie R-Tune nabízí dokonalé 

vyladění řízení pohybu u libovolného SMS. Řídicí jednotky 

umožňují další zvýšení efektivity díky nejmodernějším 

funkcím řízení pohybu založeným na stejné technologii a 

konceptech používaných u mimořádně přesných systémů. 

Řada RC Line podporuje veškerou senzoriku a zásobníky 

od společnosti Hexagon a zvyšuje flexibilitu měření tím, 

že zajišťuje multisenzorovou kompatibilitu s dotykovými 

sondami, skenováním a optickým měřením. Řídicí jednotky 

rovněž podporují funkci kompenzace teploty, opčně I/O 

komunikaci při integraci do výrobní buňky a ergonomický 

ovládací panel Next Jogbox (NJB) od Hexagonu.

PŘEHLED PRODUKTU
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ZBAVTE SE ZASTARALOSTI
Používání nepodporované zastaralé řídicí jednotky 

představuje vysoké riziko a výrazně snižuje produktivitu 

výroby. Kritická funkční chyba v řídicí jednotce může 

vést k nákladnému prostoji. Společnost Hexagon dokáže 

často přijít s řešením i pro řadu starých řídicích jednotek 

vyrobených společnostmi, které již nepůsobí na trhu. 

Jako cenově dostupné, účinné řešení náhrady zastaralé 

řídicí jednotky umožňuje RC Line uživatelům prodloužit 

životnost jejich SMS. Řídicí jednotky, které poskytují 

zvýšení celkové kapacity zpracování a vylepšení 

uživatelského rozhraní, kompletně renovují měřicí 

vybavení větší kapacitou zpracování dat, rozšířenými 

funkcemi a špičkovými možnostmi, aktualizují stroje 

pomocí nejnovější technologie řízení pohybu a standardů 

spolehlivosti.

ŘÍDICÍ JEDNOTKY RC LINE
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PŘIDEJTE HODNOTU. 
PŘIPRAVTE SE  
NA BUDOUCNOST.
 

Řada RC Line je kompatibilní s veškerým nejnovějším 

softwarem a senzorikou od společnosti Hexagon. 

Transformuje tak SMS na stroj připravený pro budoucnost, 

pro technologie příští generace, přičemž zvýší produktivitu, 

zjednoduší pracovní postupy a urychlí kontrolu kvality.

 

Získáním nebo upgradem na nejnovější verze softwaru, 

například PC-DMIS nebo QUINDOS, zrychlí uživatelé 

vytváření a spouštění měřicích programů a zároveň rozšíří 

aplikační flexibilitu pomocí dalších moderních možností 

měření. Další upgrady softwaru poskytnou virtuální 

simulaci kompletního procesu kontroly, čímž pomáhají 

výrobním organizacím zvýšit dovednosti obsluhy, aniž by 

bylo nutné věnovat na školení cenný čas stroje. 

http://www.hexagonMI.com
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Rozšířením technologických možností a funkcí stroje poskytne upgrade následující výhody:

• Optimalizace rychlosti měření, výkonu a kapacity SMS

• Zvýšení automatizace úloh měření

• Zlepšení snadného použití a zvýšení spolehlivosti

• Poskytnutí většího množství informací vygenerováním cennějších dat měření

UPGRADE SOFTWARU A SENZORIKY

http://www.hexagonMI.com
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ODBORNÁ PODPORA 
PO CELÉM SVĚTĚ
Díky globální síti servisních center a týmu aplikačních inženýrů je společnost Hexagon Manufacturing Intelligence 

okamžitě k dispozici, aby výrobcům po celém světě pomohla dosáhnout jejich cílů v oblasti kvality. Lokální pobočky 

jsou vybaveny pro názorné předvádění produktů, „živé“ programování dílů a rozsáhlá školení. 

PLÁNY ÚDRŽBY
Preventivní a plánovaná údržba pomáhá udržet hardware 

v optimálním stavu. K dispozici jsou různé plány údržby. 

V případě nutných oprav zahrnují náhradní díly, práci a 

dopravu. Služba může rovněž zahrnovat vyhrazeného 

zástupce společnosti Hexagon, technickou podporu a 

vzdálenou pomoc, pokud je to možné.

KALIBRAČNÍ SLUŽBY
Maximalizujte návratnost investice tím, že zachováte 

přesnost systému po celou dobu jeho životnosti. Servisní 

technici společnosti Hexagon mají zkušenosti, speciální 

nástroje a akreditaci dle současných globálních norem k 

řádné kalibraci a recertifikaci SMS.

ŠKOLENÍ
Dobrá znalost provozu a údržby SMS může mít výrazný 

dopad na produktivitu. Školicí kurzy společnosti Hexagon, 

s úrovněmi od začátečníků po pokročilé, poskytnou 

uživatelům dovednosti potřebné k optimalizaci používání 

SMS a maximalizaci provozní doby. Školení probíhají ve 

školicím středisku společnosti Hexagon nebo přímo u 

zákazníka.

APLIKAČNÍ PODPORA
Aplikační inženýři společnosti Hexagon mohou 

psát programy pro kontrolu dílů pro zákazníky 

během instalace i spouštění. Služba je ideální 

pro nové uživatele SMS, podporu uvedení 

nových programů nebo pro zkušené operátory, 

kteří se zabývají novými či složitými 

geometriemi.

ANALÝZA MÍSTA 
INSTALACE
Podmínky v dílnách a laboratořích 

nejsou vždy pro pořizování přesných 

naměřených dat ideální. V takovém 

případě jsou k dispozici odborníci 

společnosti Hexagon pro konzultace 

na místě instalace, kteří stanoví, 

jaké kroky lze pro zlepšení výsledků 

podniknout. Pomůžou tak vybrat 

nejvhodnější řešení pro dané 

prostředí.
Servisní centra společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence

Certifikovaní partneři společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence
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Servisní centra společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence

Certifikovaní partneři společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence
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Hexagon Manufacturing Intelligence pomáhá průmyslovým 
výrobcům rozvíjet rozmanité současné technologie a 
produkty zítřka, které změní životy lidí. Protože jsme 
předním specialistou na měřicí a výrobní řešení, naše 
odbornost v oblasti detekce, promyšlení, akce – tedy sběru, 
analýzy a aktivního využívání naměřených dat – dává našim 
zákazníkům jistotu, že dokážou zvýšit rychlost výroby a 
zvýšit produktivitu při současném zlepšení kvality produktů.

Prostřednictvím lokálních servisních center, výrobních 
závodů a obchodních oddělení na pěti kontinentech 
formujeme inteligentní změnu výroby, abychom vybudovali 
svět, ve kterém kvalita řídí produktivitu. Další informace 
naleznete na HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence je součástí skupiny 
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), 
předního světového poskytovatele informačních technologií, 
které zvyšují kvalitu a produktivitu napříč geoprostorovými a 
průmyslovými aplikacemi.

SOUŘADNICOVÉ MĚŘICÍ STROJE

3D LASEROVÉ SKENOVÁNÍ

SNÍMACÍ SYSTÉMY PRO SMS

PŘENOSNÁ MĚŘICÍ RAMENA

SLUŽBY

LASER TRACKER SYSTÉMY & STANICE

MULTISENZOROVÉ A OPTICKÉ SYSTÉMY

SKENERY S BÍLÝM SVĚTLEM

SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ PRO METROLOGII

CAD / CAM

STATISTICKÉ ŘÍZENÍ PROCESŮ

AUTOMATIZOVANÁ ŘEŠENÍ

MIKROMETRY, POSUVNÁ MĚŘÍTKA A KALIBRY

SOFTWARE PRO NÁVRH A VÝPOČET NÁKLADŮ
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